3D: Studietur til Athen 2016
På denne studietur rejser vi til den mytologiske højborg Athen!
Myter indgår hele tiden som centrale motiver i kunsten og litteraturen – selv i reklamebranchen! Dette
hænger sammen med mytens særlige kendetegn. De er konstante på den måde, at de behandler
almenmenneskelige grundvilkår, som er nemme at genkende. Enten fra andre eller fra os selv.

Program
Mandag 19/9: Vi mødes kl. 6.20 i Kastrup Lufthavn (terminal oplyses senere) Vi skal flyve med SAS
flynummer SK777. Afgang fra København kl. 8.40 og ankomst i Athen kl. 12.50 lokal tid (husk at stille uret
en time frem).
Herefter tager vi en forudbestilt bus sammen til vores hotel :

Efter indkvartering og frokostpause bruger vi eftermiddagen på byvandring med besøg på Lycabettóshøjen, som er Athens højeste punkt (m. øvelse).
Tirsdag 20/9: Om formiddagen besøg på Athens Akropolis. Vi går gennem Propylæerne (indgangen) til
Parthenontemplet (oplæg v. Oliver, Klinge og Sean), Erechteion (oplæg v. Freja, Peter og Anna) og
Niketemplet (oplæg v. William, Smedegaard og Dyhre). Vi ser også Dionysos-teatret (oplæg v. Alberte,
Aleyna og Melissa) og går bagefter på det nye Akropolismuseum. Herefter frokost. Eftermiddagen er sat af
til AT (nærmere info følger).
Onsdag 21/9: Om morgen kl. 9:00 sejler vi til Ægina. Bagefter er der frokost. Om eftermiddagen ser vi
Lysikrates-monumentet (oplæg v. Anders, Lykke og Jens)) foran det Danske Institut og går gennem
Hadrianbuen til templet for den olympiske Zeus (oplæg v. Camilla og Olga) og Panathinaiko Stadion (oplæg
v. Torsten, Malthe og Ferdinand). Resten af eftermiddagen arbejder I videre på AT-projektet.
Torsdag 22/9: Heldagstur til Delfi. Bussen afgår kl. 8.00 og vi er tilbage ca. kl. 18. (oplæg i Delfi v. Carina,
Josephine og Rebecca). AT-vejledning og gruppearbejde i bussen til Delfi. I Delfi ser vi den hellige vej,
Athenernes skatkammer, Apollontemplet, stadion og teatret. Vi går også på muséet.

Fredag 23/9: Formiddagen er sat af til AT-projekt med aflevering af synopsis senest kl. 12.30. Bagefter
frokost og besøg på den antikke gravplads Kerameikos med øvelse om eftermiddagen. Om aften afholdes
der fælles afskedsmiddag med underholdning, som er planlagt af festudvalget.
Lørdag 24/9: kl. 10:30 er der afgang med forudbestilt bus til lufthavnen. Flyafgang kl. 13.30 fra Athens
Lufthavn. Vi skal flyve med SAS SK778. Kl. 15.45 ankomst i Kastrup (lokal tid).

